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Virksomheds-
økonomi B 
 

 
Virksomheden i 

vækst. 
 

Højvækstvirksom- 
heders ejerformer. 

 
Vækstmål. 

 

 
Økonomiske 
analyser 

 
Forstå begrebet 

nøgletal. 
 

Formålet med 
udarbejdelse af 

regnskabsanalyser. 
 
 
 

 

 
Analyse af 

rentabiliteten 
 

Analyse af udviklingen i 
afkastningsgraden, 
overskudsgraden, 

aktivernes 
omsætningshastighed, 

egenkapitalens 
forrentning, gældsrenten 

og gearing. 
 

 
Analyse af 
indtjeningsevnen 
 
Analyse af udviklingen 
i forholdet mellem 
virksomedens 
omsætning og de 
enkelte omkostninger 
samt hvorledes denne 
udvikling har påvirket 
indtjeningsevnen. 
 

 
Analyse af 
kapitaltilpasnings
evnen, soliditet 
og likviditet. 
 
Analyse af 
hvorledes 
udviklingen i 
forholdet mellem 
virksomhedens 
omsætning, de 
enkelte aktiver har 
påvirket aktivernes 
omsætningshastigh
ed samt analyser af 
soliditeten samt 
likviditeten. 
 
 
 
 

Eleverne skal kunne 
• Identificere, 

formulere og 
løse problemer, 
der knytter sig 
til en 
virksomheds 
økonomiske 
forhold. 

• Indsamle, 
bearbejde og 
præsentere 
informationer 
om en 
virksomheds 
økonomiske 
forhold. 

Matematik B  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Erhvervscase  
 

Erhvervscase 
• Fag og metode 
• Gruppedannelse 
• Casearbejde 

 
Erhvervscase 1: 
Vola A/S 
 
 

Erhvervscase 2: 
Normal 

Erhvervscase 3:  
PIU 
 

DM i Erhvervscase 
(eksamenstræning) 
Eksamen 

 Eleverne skal kunne: 
– udvikle løsninger på en 
virksomheds udfordringer 
ud fra en kreativ proces 
– anvende it og medier til 
informationssøgning, 
samarbejde, produktion 
og formidling 
– forholde sig kritisk til 
egne arbejdsprocesser og 
resultater 
 

Afsætning A Serviceydelser 
• Kendetegn 
• De 7 P’er 
• Servicemanagem. 
 
Pris 
• Priselasticitet 

Pris (fortsat) 
• Prisstrategier 
 
Distribution 
• Distributionskanal 
• B2C & B2B distrib. 
• Kædedannelse 

Kommunikations-
planlægning 
• Process 
• Planlægning 
• Promotionstrategi 
 
Kommunikations-

Kommunikations-
parametre (fortsat) 
• PR 
• Sales promotion 
• Direct marketing 
• Personligt salg 
 

Digitale 
kommunikations-
parametre (fortsat) 
• Owned media 
• Earned media 
 
 

Eleverne skal kunne:  
– afgøre, hvilke forhold 
der har betydning for en 
virksomheds afsætning – 
nationalt og globalt, og 
derigennem demonstrere 
viden og kundskaber om 
fagets identitet og 
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• Prissætning 
 
Young Enterprise 
Company 
programme regional 
konkurrence 

• Multi, cross & 
omni channel 

 
 
 

parametre 
• Reklame 
 
 

Digitale 
kommunikations-
parametre 
• Paid media 
 

Internationalisering 
og globalisering 
• Hjemmemarked 

og eksport 
• Internationalise-

ringsmodeller 

metoder  
– identificere, formulere 
og løse udfordringer 
vedrørende afsætning, der 
knytter sig til en 
virksomheds fortsatte 
vækst  
– anvende afsætnings-
økonomiske modeller og 
forklare modellernes 
forudsætninger og 
egenskaber  
– udarbejde et afsæt-
ningsøkonomisk 
ræsonnement, herunder 
at kunne forklare 
sammenhængen mellem 
en række relevante 
afsætningsmæssige 
forhold i en given kontekst  
– indsamle, bearbejde og 
præsentere informationer 
om en virksomheds 
nationale og globale 
markedsforhold samt 
vurdere informationernes 
troværdighed og relevans 
i en given sammenhæng  
– fortolke og formidle 
informationer om 
afsætning inden for flere 
af fagets genrer, herunder 
i samspil med andre fag  
– udvælge og anvende 
relevante digitale og 
matematiske kompetencer 
i arbejdet med afsætning.  

Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 
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Arbejdsformer 
 
 

 
 

     

Erhvervsjura C Køberet, med fokus 
på nationale regler i 
handelskøb 

Køberet, fortsat 
 
 
 

Markedsføringsret 
 
Kreditret og fysiske 
personers hæftelse 
Kreditsikring i 
forbrugerforhold 
 

Individualforfølgning, 
generelle principper. 
 

Repetition og 
eksamenstræning 

. 
Anvende retskilder. 
Eleverne skal kunne 
anvende juridisk 
metode og foretage et 
juridiske ræsonnement, 
foretage juridisk 
informationssøgning 
anvende retskilder, 
samt løse juridiske 
problemstillinger  
 
 
 

       
 
 



 
 

 
 

Fra folkeskoleelev til gymnasieelev 
År Klasseudvikling Studiemetoder Arbejdsformer Mulige Produktformer  
1. år  Klassens år  

(Her: fokus på 
studieområdet ½ år) 

- Notatteknik 
- Læsestrategier 
- Gå i dybden med et stof 
- Stille spørgsmål 
- Informationssøgning 
- Formidling af fagligt stof 
- Processkrivning, herunder skrivning som middel 

til refleksion 
- Indsigt i de taxonomiske niveauer 
- Evaluering, herunder konstruktiv feed- back, 

skr. arb. 
- Refleksion over individuelle og kollektive 

læringsvaner 

- Forelæsning (læreroplæg, 
gæstefore- læsninger) 

- Klassedialog 
- Individuelt arbejde 
- Gruppesamarbejde (pararbejde, 

diskussions- gruppe, arbejdsgruppe) 
- Projektarbejde ’light’ - med høj 

lærerstyring 
- Case-arbejdsform, herunder 

problem-casen, system-casen 

- Rapport 
- Synopsis light 
- Processkrivninger, 

individuelle og 
gruppebaserede  

- Formidlingsskrivning 
- It-præsentationer 

 

Fra gymnasieelev til studerende  
År Klasseudvikling Studiemetoder  Arbejdsformer Mulige produktformer 
2. år Studiegruppens år - Fortsat studiemetoder fra 1. år 

- Refleksion over individuel og kollektiv 
læringsadfærd 

- Evaluering 
- Beherskelse af de taxonomiske niveauer 
- Beherskelse af genreskrivning, herunder 

rapport- og synopsisskrivning 
 

- Fortsat arbejdsformer fra 1. år 
- Storklasseundervisning 
- Virtuel undervisning (max. 25%) 
- Case-arbejdsform, herunder den åbne 

case, isbjerg-casen og serie-casen 
- Projektarbejde med delvis 

lærerstyring 

- Fortsat produktformer 
fra 1. år 

- Projektrapport 
- Synopsis 
- Multimedieproduktioner 

 

3. år Projektet og eksamens 
år 

- Fortsat studiemetoder fra 1. og 2. år 
- Selvstændig refleksion over individuel og 

kollektiv læringsadfærd 
- Eksamenslæsning 
- At kunne se virkeligheden bag stoffet 

- Fortsat arbejdsformer fra 1. og 2. år 
- Problemorienteret projektarbejde 

med lille lærerstyring 
- Individuelle studier under faglig 

vejledning 

- Fortsat produktformer 
fra  1. og 2. år 

- Projektrapport 
- Synopsis 


